PMR
Verslag van de PMR-vergadering van 3 april 2017
Aanwezig: Frits Aalbregt, John van Beek, Corry Oosten, Christa Krulder, Anke Hahn
Afwezig m.k.g.: Rianne Roes, Frits Noordberger, Richard Radder
Actiepunten:
•
•
•

Corry stuurt een korte uitleg over SAFE aan Anke die dit stukje verwerkt in de
notulen van 23 januari 2017
Christa zoekt de stemprocedure 45-minuten-rooster op.
Kopje verkiezingen op de site laten zetten.

1. Opening
De voorzitter opent om 16:30 uur de vergadering.
2. Ingekomen stukken
a.
RIE – linkje naar bevindingen (John)
b.

PABO-verhaal (John)

c.

Definitief inspectierapport HCV (John)

3. Mededelingen
4. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
5. Verslag PMR-vergadering van 23 januari 2017
De notulen worden vastgesteld.
6. RIE (Risico inventarisatie en Evaluatie)
Het bedrijf ‘Perspectief’ heeft in de gebouwen gekeken en maakt een inventarisatie. De
schoolleiding wacht nu op een link waarin staat wat er verbeterd zou moeten worden.
Daarna moet een soort prioriteitenlijst worden gemaakt.
7. PABO-verhaal
PABO mensen die een bevoegdheid hebben behaald na 2006 zijn onbevoegd.
Er zijn twee opties voor deze mensen. Ze kunnen hun bevoegdheid verkrijgen door of
Nederlands te gaan studeren of een aantal vakken op basis-kader niveau te gaan studeren
(deze studie is korter).
De betreffende collega’s krijgen er geen dag per week vrijstelling voor maar de schoolleiding
komt hen wel enigszins tegemoet om hun studie te kunnen volgen.
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8. Definitief inspectieonderzoek HCV
De beoordeling is positief. Daarom krijgt HCV geen verscherpt toezicht meer.
9. 45-minuten rooster
HCV is serieus bezig om met het 45-minuten rooster te gaan werken en in mei moet hierover
gestemd worden.
DMV denkt dat ze alleen met het aanpassen van de lessentabel genoeg tijd vrijmaken.
DIV past zich aan aan de gebouwen waar ze inwonen. Op de locatie van DIV blijft het 50minuten rooster bestaan.
Enquête 45-minuten rooster op HLV: 17 van de 46 mensen hebben gereageerd. Er kwamen
volgens Frits A. geen schokkende dingen uit. Christa geeft aan dat er in deze enquête weinig
andere mogelijkheden waren dan in te stemmen met het 45-minuten rooster.
10. Tevredenheidsonderzoek en werkdruk
John laat weten dat het niet de bedoeling was de indruk te wekken dat hij tegen een
onafhankelijk onderzoek naar de werkdruk zou zijn. Hij vindt het een gemiste kans dat het
niet gelukt is om samen met de PMR een onderzoek naar werkdruk (als onderdeel van het
tevredenheidsonderzoek) uit te voeren.
Frits A. vindt ook dat er geen communicatie was over dit aparte onderzoek vanuit de PMR en
de inleiding van de enquête insinueert ook al dat de werkdruk te hoog is. Bij vraag 5 kan je
niets invullen als de werkdruk niet gestegen is. Dit is volgens hem geen neutrale manier om
vragen te formuleren voor een enquête.
11. Afstemming LB-LC-LD beleid
Per locatie wordt het beleid geformuleerd en wordt er geïnventariseerd wat er nodig is. Voor
de zomervakantie laat het MT de PMR-leden weten welke functies nodig zijn.
12. Rondvraag
Anke geeft aan dat ze het secretariaat weer aan een ander af wil geven.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 18:00 uur.
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